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Sorszám Könyv adatai (cím szerint) Röviden a tartalomról 

2. 

Második Jeruzsálemi 
Gyűlés felé 
A vízió, eredete és 
alapdokumentumai 
 
 
Kiadó: Segítség az Élethez 
Alapítvány 

• A vízió néhány úttörőjének 
egybehangzó története. 

• A „Második Jeruzsálemi 
Gyűlés felé” történetének 
jelentős eseményei. 

• Kiadott dokumentumok. 
(Eredeti nyilatkozat, 
célkitűzések, Kiáltás az 
egyházhoz, teológiai 
küldetés) 
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1.  

A messiási zsidó mozgalom 
 
Daniel JUSTER és Peter HOCKEN; 
 
 
Kiadó: Segítség az Élethez 
Alapítvány 

• Kik a messiási zsidók? 
• A messiási zsidó mozgalom 

napjainkban. 
• Hogyan jött létre a messiási 

zsidó mozgalom? 
• Messiási zsidó tanítások. 
• A messiási zsidó istentisztelet 

és dicsőítés. 
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3. Miért Izrael? 
 
Willem J.J. GLASHOUWER; 
 
 
 
 
 
 
Kiadó: Bridge Mission Society, 
Felelős kiadó: Dobner Győző 
Budapest, 2007 

Vajon Izrael más, mint a többi nemzet? 
Különleges hely illeti-e a zsidókat a 
népek között? 
• Izrael: az Isten elsőszülött fia 
• Az Izraellel kötött szövetségek 
• Amíg eljön a Dávid fia 
• Amíg a pogányok ideje betelik 
• Amíg az egyház száma betelik 
• Az antiszemitizmus gyökere 
• Izrael földje 
• Jeruzsálem és a templom 
• Jöjjön el a te országod 
• Alija: a zsidóság hazatérésének 

segítése 
• Béke 
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4. 

A visszavonhatatlan elhívás 
Izrael a nemzetek világosságának 
szerepében 
 
Daniel C. JUSTER, Th. D. 
 
 
 
 
 
Kiadó: Segítség az Élethez 
Alapítvány 

• Izrael örökkévaló elhívása 
• Izrael elhívása Ábrahámtól 

Mózesig 
• Izrael elhívása a mózesi 

szövetségben 
• Hogyan élte meg elhívását az 

ősi Izrael? 
• Izrael elhívása egy átmeneti 

korszakban 
• A messiáshívő zsidók 

elhívása napjainkban 
• Gyógyításra hivatva 
• Elhívásunk az eljövendő 

korban 
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5. 

Az út – A jó út 
…életünk Jesuával Izrael földjén 
 
Benjamin és Ruben BERGER; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadó: Dálnoki Média Kft., 
Budapest 

Ebben az életrajzban sokkal többről van 
szó, mint két testvér kalandos 
történetéről. Mindketten papi 
nemzetségből származnak. Dávid 
idejében a papok a vállukon vitték fel 
Jeruzsálembe a zsidó szövetség ládáját, 
mint Isten valóságos jelenlétének jelét. 
Aranyszálként húzódik végig ez a papi 
hivatás a két igen tehetséges testvér 
egymásba fonódó élettörténetén. New 
Yorkból Európába vezet az útjuk, végül 
Izraelbe… Ma Jeruzsálemben élnek egy 
kis közösségben, és az óváros 
központjában egy nemzetközi hírű 
messiási gyülekezetet vezetnek. 
A tartalomból: 
Döntő fordulatot hozó élmények, A 
holokauszt árnyékában nőttünk fel, 
Kezdetek Izraelben, Vízbe merítkezés, 
Elhívás nőtlenségre 
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6. 

Mikor jön el a Messiás? 
Válasz a zsidó népnek 
 
Harald FÖLSCH; 
 
 
 
 
 
 
Evangéliumi Kiadó és 
Iratmisszió, Budapest, 2012 

Feltetted-e már önmagadnak a 
kérdést, a Messiás milyen megoldást 
fog hozni, e felettébb komplikált 
világ számára? Mi tudjuk: meg fogj 
ítélni a népeket, igazságosan fog 
uralkodni, és új világrendet fog 
bevezetni. Az első emberek, 
kezdettől fogva várták a Megváltó 
eljövetelét. Egy kérdés égette a 
szívüket: „Mikor jön el a Messiás?” 
Izrael kapta az isteni ígéretet, hogy a 
Messiás közülük származzék (5Móz 
17,15; 18,15; Jer 30,21) 
Évszázadokon át vágyakozott utána, 
hogy az ígéret végre beteljesedjék.  
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7. 

Penuél és Jákob 
szorongattatásának ideje 
 
Harald FÖLSCH; 
 
 
 
 
Evangéliumi Kiadó és 
Iratmisszió, Budapest, 2012  

Újra és újra látjuk a Szentírásban, 
hogy Isten az idősebbet félretolja, és 
a fiatalabbat választja ki: Nem Káin, 
hanem Ábel; nem Jefet, hanem Sém; 
nem Ismáél, hanem Izsák, nem 
Ézsau, hanem Jákob; nem Menassé, 
hanem Efrájim, nem Áron, hanem 
Mózes, nem Elíáb, hanem Dávid. 
Figyelmen kívül hagyja a hatalmasat 
és az erőset, és inkább a kicsinyt és 
gyengét választja a szolgálatára. 
Miért tette ezt?  
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8. 

A Messiás az Ószövetségben 
a rabbinikus iratok fényében 
 
Risto SANTALA; 
 
 
 
Kiadja a Bridge Mission Society, 
Budapest, 1999 

E könyv a Messiásra vonatkozó 
ótestamentumi próféciákról a 
rabbinikus iratok fényében már öt 
héber nyelvű kiadást ért meg 
Izraelben. Ez az első pogány tudós 
által írt tanulmány modern héber 
nyelven. 
A téma egy kissé kényes. Leírója a 
rabbik ’oroszlánvermébe’ és a 
liberális teológusok ’forró 
kemencéjébe’ lép be. 
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9. 

A Messiás az 
Újszövetségben 
a rabbinikus iratok fényében 
 
Risto SANTALA; 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadja a Bridge Mission Society, 
Budapest, 2001 

E kötet a Messiás az Ószövetségben 
című könyv folytatása. A 
kereszténység gyökereit mutatja be a 
legrégibb és legkevésbé cenzúrázott 
normatív zsidó forrásmunkák 
fényében. 
Újra visszatérünk a Biblia ősi 
földjére, hogy utánajárjunk azon 
messiási próféciák beteljesedésének, 
amelyeket az első kötetben 
tanulmányoztunk. Látható, hogy 
például a Mi Atyánk több olyan 
kifejezést és kérést tartalmaz, amely 
visszavezethető a kereszténység 
előtti időkre, és a zsidó ima-
irodalomban is fennmaradt. 

 



 

 

 

Sorszám Könyv adatai (cím 
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10. 

Pál apostol – Saul rabbi 
Az ember és a tanító a zsidó 
források fényében 
 
Risto SANTALA; 
 
 
 
 
 
 
Kiadja a Bridge Mission 
Society, Budapest, 2002 

Nekünk, keresztényeknek fontos 
visszatérnünk hitünk bölcsőjéhez. 
Ez a könyv Pál apostol életének 
folyásával ismertet meg, a 
gyerekkorát befolyásoló 
hatásokkal, Gamáliel lábainál 
töltött tanuló évekkel, azzal a belső 
válsággal, amely zajlott benne, 
mialatt a kereszténység 
ellenségéből a pogányok 
apostolává vált. Apró 
információtöredékek százaiból nőtt 
ki Pál lelkivilágának közelképe és 
kirajzolódnak gondolkodásának 
alappillérei. 
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11. 

A gyökerekig ásva le 
Négy tanulmány a közös Izrael-
ügyről 1. 
 
ÉLIÁS József; 
 
 
 
 
 
 
Kiadja: Mæcenatura Hungarica, 
Bad Salzig, 1988 

Éliás József a debreceni Nagyerdei 
Református Templom utolsó 
lelkipásztora volt. Ezen könyvének 
első kötete az első két tanulmányt 
tartalmazza. 
A négy tanulmány: 
I. A nevezés szükségessége és 

veszélyessége 
II. Az igazi passió 
III. A választottság mint 

ajándék és feladat 
IV. Az Egyháztól szított, 

intézményesített Izrael-gyűlölet 
történelmi dokumentumainak 
fekete listája 
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12. 

A gyökerekig ásva le 
Négy tanulmány a közös Izrael-
ügyről 2. 
 
ÉLIÁS József; 
 

Éliás József a debreceni Nagyerdei 
Református Templom utolsó 
lelkipásztora volt. Ezen könyvének 
második kötete a második két 
tanulmányt tartalmazza. 
A négy tanulmány: 



 

 

 
 
 
 
 
Kiadja: Mæcenatura Hungarica, 
Bad Salzig, 1988 

I. A nevezés szükségessége és 
veszélyessége 

II. Az igazi passió 
III. A választottság mint 

ajándék és feladat 
IV. Az Egyháztól szított, 

intézményesített Izrael-gyűlölet 
történelmi dokumentumainak 
fekete listája 
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13. 

Néhány „élményem” 
Birkenautól Buchenwaldig 
 
BERKOVITS Yehuda; 
 
 
 
 
 
Kiadó: a Segítség az Élethez 
Alapítvány – a Keresztény 
Segítség Hídja Alapítvány és a 
Dániel csoport támogatásával 

„Az itt röviden, szűkszavúan leírt 
lágerbeli szenvedéseimnek e kis 
töredéke legyen örök emléke a 
Holocaustban elpusztult 
családomnak, és legyen örökkön-
örökké emlékeztetője az élőknek.” 
– a szerző 
Berkovits Yehuda életrajzi könyve 
1958-ban készült, mostani 
kiadásáig kézről-kézre járt. E 
lapok minden kozmetikázás nélkül 
felfedik a valóságot. Júda 
tizenhárom évesen, a krematórium 
magasra csapó lángja-füstje 
árnyékában, gyerekként éli meg a 
halál mindennapos közelségét. 
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14. 

A reménység kútjai 
A népirtás öröksége és 
felelősségünk Közép-Kelet 
Európában 
 
2012. március 3-4. Budapest 
2012. március 5. Pozsony 
2012. április 13-14. Oświęcim – 
Auschwitz-Birkenau 
 
 
 
Kiadó: Segítség az Élethez 
Alapítvány 

Aktív Európai Emlékezet; Az 
Európai Unió „Európa a 
polgárokért” keretprogramjában 
megvalósított találkozó sorozat 
előadásai. 
„A hat milliónyi kiirtott ember 
kapcsán sokan felteszik a kérdést, 
hol volt az Isten Auschwitzban? De 
nem ez a megfelelő kérdés. Az igazi 
kérdés, amely sürgetően választ 
keres, az, hogy hol volt az 
emberiség? Hol volt 1900 év 
keresztény értékeinek, és hitének 
gyümölcse? Az emberiség válasszal 
tartozik Isten kérdésére: HOL VAN 
A TE TESTVÉRED ÁBEL?!” 
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15. 

Az Evangélium és különböző 
szerepvállalásaink a 
történelemben 
„Aktív Európai Emlékezet – A 
remény forrásai II.” 
 
Összegzés az előadók gondolataiból, 
és a résztvevők reflexióiból. 
 
Kiadó: Segítség az Élethez 
Alapítvány, Budapest, 2013. 

A zsidóság iránt a korai 
évszázadokból táplált gyűlölet, a 
kirekesztés és megbélyegzés 
meghamisította az Evangélium 
eredeti üzenetét. 
… 
Az egyházak – ahogy a lakosság is 
– lényegében szótlanul nézték, 
hogy a kereszténység a politika 
eszközévé válik az 1920 és 1945 
közötti időszakban… 
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16. 

Kimaradt tananyag I. 
A diktatúra és az egyház 1945-
1956 
 
MÉSZÁROS István; 
 
 
 
 
 
 
Márton Áron Kiadó, Budapest, 
2003 Harmadik, javított kiadás 

A szülők jogos igénye, hogy fiaik és 
leányaik az iskolában a 
legújabbkori magyar 
egyháztörténelmet hitelesen 
ismerjék meg. A történelemtanárok  
felelőssége, hogy ennek az 
elvárásnak eleget tegyenek. 
De mi a helyzet, ha maguk a 
pedagógusok sem ismerhették meg 
az elmúlt négy évtized történetét? 
Ilyen tabu téma volt a múltban a 
magyarországi katolikus egyház 
valódi helyzete. 
Ezt a hiányt pótolja Mészáros István 
professzor, a téma avatott 
szakértője. 
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17. 

Kimaradt tananyag II. 
A diktatúra és az egyház 1957-
1975 
 
MÉSZÁROS István; 
 
Márton Áron Kiadó, Budapest, 
1994 

A sorozat második kötete az 
úgynevezett Kádár-korszak 1957-
1975 közötti katolikus 
egyháztörténetét és katolikus 
nevelésügyét mutatja be.  
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18. 

Kimaradt tananyag III. A. 
A diktatúra és az egyház 1975-
1990 
 
MÉSZÁROS István; 
 
 
Márton Áron Kiadó, Budapest, 
1995 

A III. A. jelzetű kötet részletesen 
bemutatja az 1975-1988 közötti 
hazai kommunista vallás- és 
egyházpolitikát, annak 
legkülönbözőbb területeit, a 
katolikus egyház további 
gyengítését célzó rejtett és nyílt 
akcióit, a vallásosság 
megszüntetése érdekében 
folyamatosan érvényesített 
stratégiáját. 

 

Sorszám Könyv adatai (cím szerint) Röviden a tartalomról 

19. 

Kimaradt tananyag III. B. 
A diktatúra és az egyház 1975-
1990 
Az egyház 1975-1988 
 
MÉSZÁROS István; 
 
 
 
 
 
Márton Áron Kiadó, Budapest, 
1995 

A III. B. jelzésű kötet részletesen 
ismerteti a magyarországi katolikus 
egyház 1975-1988 közötti életét az 
Úgynevezett puha diktatúra alatti 
változatlanul egyházellenes 
elnyomó rendszerben. Ám a 
meggyengült gazdasági élet a 
kommunista hatalmat dialógusra 
kényszerítette. Ezt a papság 
fokozódó együttműködésre 
késztetésével is elő kívánták 
segíteni. Ugyanakkor a politikában 
mindent megtettek azért, hogy 
kifelé a vallásszabadság látszatát 
keltsék. 
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20. 

Kimaradt tananyag III. C. 
A diktatúra és az egyház 1975-
1990 
Végkifejlet 1988-1990 
 
MÉSZÁROS István; 
 
Márton Áron Kiadó, Budapest, 
1995 

A III. C. jelzetű – befejező – kötet 
a négy évtizedes „pártállam” utolsó 
éveit, 1988 és 1989 összefonódó 
politikai, társadalmi és 
egyháztörténeti eseményeit 
ismerteti 1990 tavaszáig, a szabad 
választások nyomán kialakult új 
korszak kezdetéig. 
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21. 

Evangélium-
magyarázatok I. rész 
Találkozások 

 
Fordította és átdolgozta: 
TARJÁNYI Béla 
 
 
 
 
 
 
 
Szent Jeromos Bibliatársulat, 
Budapest, 1997 

Életünk mozgató rugója a másik 
emberrel való találkozás – akár 
megnyílunk a találkozásban, akár 
bezárulunk. Az ember egymagában 
nem tud élni; önmagával meg nem 
elégedhet. Mindazt, amik vagyunk, 
annak a sokféle találkozásnak 
köszönhetjük, amelyekben részünk 
volt.  A könyv „Jézus-
találkozásokat” mutat be: 
• A szabadító találkozás - Zakeus, 
• A váratlan találkozás - Simon, 
• A visszautasított találkozás – 

Názáret, 
• A meghívó találkozás – a 

gazdag, 
• A bátorító találkozás – 

emmauszi tanítványok 
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22. 

Evangélium-
magyarázatok II. rész 
Példabeszédek 

 
Fordította és átdolgozta: 
TARJÁNYI Béla 
 
 
 
 
 
 
A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Kar 
Levelező Tagozatának jegyzete; 
Budapest, 1994 

Jézus tanításában gyakran 
találkozunk példabeszédekkel. 
Ezek Jézus tanításának 
egyharmadát teszik ki. A 
példabeszéd a beszélgetés egyik 
formája, ugyanis valakihez, 
valakikhez szólnak, a konkrét 
hallgatóság szinte alkotóeleme a 
példabeszédeknek. 
A példabeszéd mindig ábrázol 
valamit, összehasonlít, vagy feltár. 
A példabeszéd magába építi a 
hallgatót, lehetőséget ad a 
megértésre, a változásra.  
Jézus találni hív – Mt 13,44 
Jézus nyitott életre hív – Lk 15,11-
32 
Jézus hív, hogy bontakozzunk ki – 
Mt 13,24-30 
… 
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23. 

Evangélium-
magyarázatok III. rész 
Csodák 

 
Fordította: TARJÁNYI Béla 
 
 
 
 
 
A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Kar 
Levelező Tagozatának jegyzete; 
Budapest, 1992 

Csodák a környező világban. 
A csoda helye az ókori társadalmi 
életben. 
Mi a különös Jézus csodáiban? 
A csodatörtének, mint irodalmi 
műfaj. 
Nehézségek a csodákkal 
kapcsolatban. 
A csodatörténetek teológiája. 
A kapcsolatteremtés új lehetősége 
– Jézus meggyógyít egy 
siketnémát Mk 7,31-37 
Az élet új lehetősége – Jézus 
feltámaszt egy halottat Lk 7,11-17 
A bizalom új lehetősége – Jézus 
tanítványai a viharban Mk 4,35-41 
… 
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24. 

A katolikus iskola ezeréves 
története Magyarországon 
 
MÉSZÁROS István; 
 
Szent István Társulat az 
Apostoli Szentszék 
Könyvkiadója, Budapest, 2000 

A könyvben a Kárpát-medence 
katolikus iskoláinak ezeréves 
története elevenedik meg, a Szent 
Márton-hegyi kezdetektől 
napjainkig.  

 

Sorszám Könyv adatai (cím szerint) Röviden a tartalomról 

25. 

Püspökök Könyve 
Életút-elbeszélések 
 
Rögzítette és szerkesztette: Dr. 
EDELÉNYI Judit és NAGY 
Alexandra 
 
 
 
 
 
Szent Gellért Kiadó és Nyomda, 
2005. 

A könyvben a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar tagjai, azaz 
huszonegy püspök atya vall 
életéről, hivatásáról. 
Megismerhetjük gyermekkorukat, 
diákéveiket, hivatásuk történeteit, 
sok szép találkozásukat és 
élményüket. 
Válaszokat adnak több fontos 
kérdésre: Milyennek látják a mai 
magyar katolikus egyházat? 
Milyennek képzelik el a jövőjét? 
Mi a legnagyobb örömük, és a 
legnagyobb gondjuk a 
lelkipásztorkodásban? És: Mit 
jelent számukra Jézus Krisztus? 
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26. 

Prostitúció 
100 kérdés és válasz a 
megértéshez 
 
 
 
 
 
Mouvement du Nid (Fészek 
Mozgalom) 
Kiadja: Kiút Veled Egyesület, 
Budapest, 1997. 

Melyek a prostitúció okai? Kik 
azok, akik prostituálttá válnak? Ki 
szervezi őket, ki húz belőlük 
hasznot, ki manipulálja őket? Kik a 
kerítőt? Miért vannak ügyfelek? 
Úgy érezzük, hogy sürgősen meg 
kell osztani Önökkel 
tapasztalatainkat és 
meggyőződésünket, hogy a 
prostitúció eltűnhet, és el is kell 
tűnnie… 
De hogyan lehetséges ez? … 
MI LENNE, HA MOSTANÓL 
KEZDVE MÁSKÉPPEN 
TEKINTENÉNK A 
PROSTITÚCIÓRA? … 
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27. 

A prostitúció és a szexuális 
célú emberkereskedelem 
összefüggései 
Ismeretterjesztő kézikönyv 
 
Összeállította: Monica 
O’CONNOR és Grainne HEALY 
 
 
 
Felelős kiadó: Kiút Veled 
Egyesület Ökumenikus 
Segítségnyújtás a Prostitúció 
Nélküli Világért - 2006. 

Az ENSZ becslései szerint az 
emberkereskedelem 80%-a 
szexuális célú. Az áldozatainak 
többsége nő és gyermek. Évente 
körülbelül 120 ezer nőt és 
gyermeket hurcolnak Nyugat-
Európába. 
Ez a könyv igyekszik feltárni és 
megmagyarázni a prostitúció és az 
emberkereskedelem 
összefüggéseit, a nemek 
egyenlőségére és a kereset kérésére 
helyezve a hangsúlyt. 
Ez a kézikönyv forrásként 
használható a prostitúció és az 
emberkereskedelem témakörén 
belüli íráshoz, oktatáshoz. 
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28. 

Mi az igazság a 
prostitúcióról? 
Dossziék és dokumentumok 2. 
 
Mouvement du Nid (Fészek 
Mozgalom) 

Ki a prostitúcióban résztvevő 
három partner? 
Mi is az a prostitúció? 
Vegyük tervbe a prostitúció 
megszüntetését. 
 



 

 

Kiadja: Kiút Veled Egyesület, 
Budapest 

A rabszolgaságot eltörölték. És a 
prostitúciót? 
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29. 

Kiút Veled 
 
Kiadja: Kiút Veled Egyesület, 
Budapest 
 
Készült az Ifjúsági, Családügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi 
Minisztérium támogatásával 
2005-ben. 

Prostitúció? Emberkereskedelem? 
VELEM EZ NEM FORDULHAT 
ELŐ! – Vagy mégis?! 
 
Ebben a kiadványban igaz 
történeteket találsz azoktól a 
lányoktól, akik belekerültek a 
prostitúcióba, de végül segítséget 
kértek, és kaptak… 
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30. 

SOS: Mentsétek meg 
lányainkat! 
 
Hogyan segítsünk a 
veszélyeztetett lányoknak és 
nőknek szerte a világon? 
 
Deborah MEROFF 
 
 
 
 
 
Parakletos Könyvesház, 
Kiskunfélegyháza 

A 21. században élő lányok és nők 
milliói azt tapasztalják, hogy egyre 
terjed az erőszak, az 
emberkereskedelem és a nemi 
alapon történő hátrányos 
megkülönböztetés. 
Ez a könyv nem csupán rávilágít a 
lánycsecsemők meggyilkolásával, 
gyermekmenyasszonyokkal, 
lánykatonákkal, női nemi szervek 
megcsonkításával, „becsületbeli” 
gyilkosságokkal és a bántalmazás 
egyéb formáival kapcsolatos ronda 
tényekre. Nem titkolt célja imára 
és tettekre sarkallni az egyes 
embereket és a gyülekezeteket, 
hogy ez a tendencia 
megfordulhasson.  
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31. 

Isten szól gyermekeihez 
 
Szövegek a Bibliából 
 
„Kirche in Not” 
Nemzetközi Segélyszerv kiadása 

98 szöveg az Ószövetség és az 
Újszövetség könyveiből 
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32. 

Út a győzelem felé 
 
Gondolatok nagyböjtre 
 
Kiadja: a Gyulafehérvári 
Megtestesült Bölcsességről 
Nevezett Szeminárium 
Diáktanácsa 

Ez a kiadvány szeretne segítséget 
nyújtani: egy-egy impulzust ad a 
nagyböjt napjaira, ami segíthet a 
lényeg felfedezésében, a 
készületben és talán a célba 
érésben is. 

 

Sorszám Könyv adatai (cím szerint) Röviden a tartalomról 

33. 

Vakmerő szeretet 
 
Daniel KOLENDA 
 
 
 
 
Kiadó: Christ for all Nations 

Daniel Kolenda egy modern 
misszionárius evangélista, aki több 
mint 21 millió embert vezetett 
eddig a Krisztussal való személyes 
találkozásra, hatalmas tömegeket 
megmozgató szabadtéri 
evangelizációkon keresztül. 
Ez a füzet a „Vakmerő szeretet” 
elnevezésű budapesti 
evangelizációs kampányra készült. 
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34. 

Szent Ferenc világa 
 
Üzenet a ma emberének 
 
M Basilea SCHLINK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadó: Evangéliumi Mária-
Nővériség, Darmstadt-Eberstadt, 
Németország 

Ez a könyv a Ferences Rend 
megalakulásának 800. 
évfordulóján jelent meg először 
magyar nyelven. 
 
„Senki sem olyan szegény, mint 
aki nem tudja, hogy milyen 
szegény is valójában. Senki sem 
olyan szegény, mint aki nem tudja, 
hogy milyen gazdag is valójában.” 
 
Ez a könyvecske azokért a gazdag 
áldásokért való hálából születet, 
melyeket az Assisi Szent Ferenc 
életpéldájával és lelkiségével való 
bensőséges találkozásom nyújtott 
számomra. 
Személyiségében, lényegében és 
egész életében félreérthetetlenül 
megtestesült az evangélium 
igazsága. 



 

 

 

Sorszám Könyv adatai (cím szerint) Röviden a tartalomról 

35. 

A megbékélés kapujában 
 
Igaz történet Isten szeretetéről az 
Ő népe, a zsidók iránt Helmuth 
Eiwen lelkipásztor és felesége, Uli 
elbeszélése alapján 
 
Gail HARRIS 
 
Kiadja: a szerző – Helmuth és Uli 
Eiwen 

Ezt az írást Izráel Istenének és a 
zsidó népnek ajánljuk. Hálát adunk 
az Úrnak, hogy megnyitotta 
szíveinket a kijelentés előtt, amely 
megmutatta az Ő mély, soha véget 
nem érő szeretetét népe iránt. 
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36. 

36/1. – Barátság Istennel – a 
kereszt és a töviskorona alatt 
36/2. – A megvetéstől a 
hitvallásig – Esedékes 
újratervezés az Egyházban 
36/3. – Hol van a zsidók 
Királya? – Krisztus Testéhez a 
21. században feltett kérdés 
36/4. – Felettünk egy csillag – 
Készen áll-e a zsidókból és 
pogányokból álló Egyház? 
 
S. Joela KRÜGER  
 
Kiadja: Evangéliumi Mária-
Nővérek Alapítvány  

Van-e még remény a teológiai 
vitákban megrekedt, meghasonlott 
Egyház számára? 
Van, de csak akkor, ha 
újraértékeljük 2000 éves 
örökségünket és a kereszténység 
eredetét. 
 
Ezekben a füzetekben egy 
szokatlan, gondolatébresztő 
nézőponttal találkozhatunk. 
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37. 

Életre kelt 
avagy hogyan lett egy 
drogfüggőből katolikus 
filmproducer 
 
David PAYNE  
 

David Payne a „Katolikus 
Hitfelfedező” (CaFE) nevű 
szolgálat igazgatója, amely DVD-
ket készít plébániák és iskolák 
számára. Erőteljesen 
megtapasztalta a megtérést, amely 
által megszabadult kábítószer-
függőségétől. 



 

 

Nagyvárad, 2016  „Egy nagyon őszinte és lelkesítő 
beszámoló a hit útjáról.” 
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38. 

A Pécsi Egyházmegye 
Pasztorációs Terve 2017-
2020 
 
Készítették: A Pécsi Egyházmegye 
Pasztorációs Iroda munkatársai: 
Pavlekovics Ferenc, Dr. Lampek 
Kinga, Csillik László 
 
Kiadja: Pécsi Egyházmegye 

A Pécsi Egyházmegye pasztorációs 
tervében arra keressük a választ, 
hogy tevékenységünkkel, 
szolgálatunkkal hogyan építsük 
Isten országát az 
egyházmegyénkben, a 
plébániáinkon, az itt élő emberek 
lelkében, illetve közvetlen 
környezetünkben. 
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39. 

A Szentlélek-keresztség 
 
A Katolikus Karizmatikus 
Megújulás Nemzetközi 
Szolgálatának Teológiai Bizottság 
 
Kiadja: A Missio Alapítvány 
Kiadója, Nagyvárad, 2017 

„Ez a dokumentum átgondolt 
elmélkedés és széleskörű 
konzultáció gyümölcse. Egy értékes 
forrás mindazok számára, akik a 
Szentlélek-keresztség valóságát 
akarják megérteni és továbbadni a 
Megújulásban és az egész 
egyházban.” Ralph Martin  
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40. 

Imaszeminárium az élet 
sebeinek gyógyítására 
 
Matthew LINN, Dennis LINN, 
Sheila FABRICANT  
 
Marana Tha sorozat 10. 
Kiadó: Az Emmausz Katolikus 
Karizmatikus Közösség 
Marana Tha 2000 Alapítványa, 
Budapest, 1992 

A szeretet csodát teremt! 
A szerzők jezsuiták, kik 
csatlakoztak a katolikus 
karizmatikus megújuláshoz, é a 
Szentlélek élményszerű 
megtapasztalása után gyógyító 
szolgálatot kezdtek. 
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41. 

Az abortusz utáni trauma 
Az abortusz hatásai egy 
pszichiáter nézőpontjából 
 
Martha SHUPING és CHristopher 
GACEK  
 
 
Kiadó: Family Research Council, 
Washington, DC  

A DR. James Dobson által alapított 
Family Research Council 
(Családvédelmi Tanács) fő 
célkitűzése a klasszikus, Zsidó-
keresztény hagyományon alapuló 
családmodell védelme, értékeinek 
népszerűsítése. Szakszerű 
tanulmányaik vannak többek 
között az abortusz, a 
homoszexualitás és a társadalmak 
pornografizálásának negatív 
hatásairól. 
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42. 

Választott népem, Izráel  
 
M. Basilea SCHLINK  
 
 
 
 
Kiadja: Pro Planta 3M Bt 
Felelős kiadó: Dr. Csathó Péter  

Basilea anya, 1904-ben született 
Darmstadtban. Mint egy missziós 
társaság utazó titkára előadásokat 
tart „Izráel, Isten választott népe” 
kérdéséről. A Gestapo elé idézik. 
Annak ellenére, hogy 
egyértelműen tanúságot tesz 
Krisztusba vetett hitéről, mégis 
szabadon bocsátják. 
Választott népem, Izráel című 
könyve prófétai erejű. 
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43. 

Egy magyar haszid rabbi 
üzenete  
 
KOHN Lipót önéletrajza  
 
Kiadja: Evangéliumi Kiadó és 
Iratmisszió, 2017.  

Kohn Lipót 1862-ben született 
Kárpátalján, zsidó családban. 
Rabbinak tanult, és a 
Máramarossziget melletti 
falvakban szolgált. Kitartóan 
tanulmányozta a Talmudot és a 
Tanachot. Később felismeri a 
Messiást a Názáreti Jézus 
Krisztusban.  
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44. 

A zsidó állam - a világ 
botrányától a világ 
szükségszerűségéig  
 
Norbert LIETH  
 
 
 
Kiadja: Éjféli Kiáltás Misszió, 
Első kiadás, 1998, Budapest  

„Ennek a könyvnek a célja az 
volna, hogy megmutassa, hogy a 
végén a Biblia fog 
győzedelmeskedni, Jézus vissza 
fog jönni, hogy Izraelből uralja az 
egész világot. … Szolgáljon ez a 
könyv a mi urunk Jézus Krisztus 
dicsőségére és világítsa meg 
előttünk azt, hogy a kor, amelyben 
élünk tele van Jézus 
visszajövetelének előjeleivel.” 
Norbert Lieth  
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45. 

Két igazi izráelita életútja  
 
I.rész: Lichtenstein Izsák kerületi 
rabbi története 
II. rész: Ungár Aladár – egy 
Krisztusban hívő zsidó rövid 
életrajza 
 
Kiadja: Evangéliumi Kiadó és 
Iratmisszió, Budapest, 2008  

„Az összes rabbi közül, akik a 
Názáreti Jézusba, mint Izráel 
megígért Messiásába vetett 
hitükről tanúbizonyságot tettek, a 
legnagyobb feltűnést az európai 
zsidóság körében a magyarországi 
kerületi rabbi, Lichtenstein Izsák 
keltette.” 
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46. 

Az antiszemitizmus nagy 
tévedése  
 
Norbert LIETH  
 
Kiadó: Éjféli Kiáltás Misszió,  

Eszter királyné történetén keresztül 
megtudhatjuk, a mindenható Isten 
hogyan tartott mindent ellenőrzése 
alatt – akkor, és art ma is! 
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47. 

A páratlan Izráel 
 
Lance LAMBERT  
 
Kiadó: Evangéliumi Kiadó, 1994, 
Budapest  

A zsidó nép létébe bele van szőve 
egy olyan egyetlenszerűség, 
amelyet senki sem tagadhat. 
Számos zsidó elmenekülne ez elől, 
vagy legalábbis elfelejtené, 
elhanyagolná, de nem tehetik.  
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48. 

Győzelem a bűn felett  
 
M. Basliea SCHLINK   
 
 
Kiadja: Pro Planta 3M Bt. 
Budapest 

Eddig 20 nyelven jelent meg 
Basilea Schlinknek ez a könyve, 
mely először is igen alapos és 
igeszerű részletességgel tárgyalja 
egyes kirívó bűnök mibenlétét. 
Másrészt viszont igei alapon 
feltárja a szabadulás útját is Jézus 
Krisztus vérének erejében és 
Nevének szabadító hatalmában. 
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49. 

Ezek tények! – Hogyan éltük 
át Isten csodáit?  
 
M. Basliea SCHLINK   
 
Kiadja: Pro Planta 3M Bt. 
Budapest  

Egy világszerte ismertté vált 
közösség, a darmstadti 
Evangélikus Mária-Nővériség 
alapításának csodálatos történetét 
találja az Olvasó ebben a 
könyvben. A megválaszolt 
imádságok láncolata megindító, 
bátorító és egyben lebilincselő 
olvasmány is.  
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50. 

Bűnbánat – Örömteljes élet  
 
M. Basliea SCHLINK   
 
 
 
Kiadja: Pro Planta 3M Bt. 
Budapest   

A norvég kiadás előszavából: A 
bűnbánat olyan út, mely az 
Istenben való örömteljes és 
erőteljes élethez vezet. Ez a könyv 
nagy figyelmet érdemel. Fontos 
üzenetet tartalmaz mindazok 
számára, akik a 
keresztény/keresztyén életüket 
komolyan veszik.  
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51. 

„ÚJ KORSZAK” (new age) 
a Biblia szemszögéből  
 
M. Basliea SCHLINK   
 
 
Kiadja: Pro Planta 3M Bt. 
Budapest  

„A New Age ideológia tanítványa 
voltam, és ezoterikus szektákba 
jártam. Ami ebben a könyvben le 
van írva, minden ismerős volt 
nekem… 
Az okkulttal való korábbi 
közvetlen kapcsolatom okán is 
tanúságot tudok tenni róla, hogy 
csak egyedül Jézus Krisztus az 
Igazság!” 
(tanúságtétel Olaszországból) 
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52. 

Együtt a szegényekkel  
 
Pascal PINGAULT   
 
 
 
 
 
Nyolc Boldogság Katolikus 
Közösség, 1997  

A szerző (aki egyben az Élet 
Kenyere Közösség elöljárója is), a 
szegényekkel a közösségben való 
mindennapos együttélés 
tapasztalatából kiindulva arról 
beszél, hogy milyen válaszokat ad 
az evangélium régi, mégis 
töretlenül fiatal üzenete azoknak, 
akik megoldást keresnek az ember 
„lelki halálaira” – de azoknak is, 
akik „éhezik és szomjazzák az 
igazságot”. 
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53. 

Hogyan vezet minket a 
Szentlélek?   
 
Eberhard MÜHLAN   
 
 
Marana Tha sorozat 70. 
Kiadja: Az Emmausz Katolikus 
Karizmatikus Közösség Marana 
Tha 2000 Alapítványa, Budapest, 
1998  

A Lélek vezetését felismerni és 
elfogadni, ez tanulási folyamatot 
jelent. A szerző remek 
szempontokat ad ahhoz, hogyan 
lehet megtanulni a Szentlélek 
szavát felismerni. Ajánlom 
mindazoknak, akik mélyebb lelki 
életre törekszenek. 
 
Katona István, rk. lelkész 
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54. 

Lótusz vagy kereszt – Egy 
választás indítékai  
 
Dennis GIRA   
 
 
Sarutlan Kármelita Nővérek, 
Magyarszék, 2004   

A szerző a párizsi „INSTITUT 
CATHOLIQUE” tanára. A buddhisták 
vallásuk egyik legjobb 
szakértőjeként tartják számon. 
Ebben a könyvében leírja belső 
útját, arra törekszik, hogy 
megértesse velünk előrehaladását, 
és megvilágítsa meggyőződését, 
hogy így megalapozza „egy 
választás indítékait”. 
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55. 

Ki ez az ember?  
 
NYÍRI Tamás 
 
 
 
 
 
 
Kiadja: Szent István Társulat 
Budapest, 1976.  

„Jézus kicsoda? Hol található? 
Akit kérdeznek, annak felelnie 
kell. E feleletre vállalkozik ez a 
könyv. Bár a szentírástudomány 
eredményeire támaszkodik, 
mégsem biblikus mű. De nem is 
apologetikus célzatú; nem 
„téríteni” akar, sem érvelni, hanem 
tanúskodni: Jézusról beszélni 
annak, aki szeretné megismerni Őt, 
Jézussal akarja szembesíteni azt, 
aki keresi a személyes találkozást 
vele.” Nyíri Tamás 
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56. 

A tűz levelei   
 
Thomas ESPOSITO O.CIST.  
 
 
 
 
Megjelent az Éghajlat Könyvkiadó 
gondozásában, a Zirci Apátság 
támogatásával 2015-ben  

Igen kevés a kézzel írt levél a mai 
világban. A mai levelek többsége a 
drót nélküli világban születik. Az 
igény a másik megszólítására 
azonban továbbra is létezik… 
Ebben a könyvben gazdag, 
sokszínű világ tárul az olvasó elé: 
költőkkel, tudósokkal társalgunk, 
megküzdünk a Facebook függőség 
démonával s végül Cirenei 
Simonnal megpillantjuk a kereszt 
alatt görnyedő Krisztus arcát. 
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57. 

ZSOLTÁROK – Segédanyag az 
„Ajánlás – Kiegészítő 
programterv a keresztény 
szellemiségű óvodák számára” 
című tervezethez és a keresztény 
általános iskolák 1-3. osztálya 
számára  
 
Kiadja: Miasszonyunk 
Kanonokrend, Pécs, Szent István 
tér 13. 

Ez a füzet, egy sorozat első kötete, 
a keresztény óvodai neveléshez ad 
segítséget. 
Nem „hittan foglalkozásokat” ír le, 
hanem „közösségi gyakorlatokat” 
mutat be, amelyek a gyermekek 
életkori sajátosságait a legnagyobb 
mértékben figyelembe véve 
szolgálhatják az érzelmi/lelki élet 
gazdagítását. 
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58. 

Kereszténység és közösség – 
tanulmányok a 
kisközösségekről  
 
 
 
 
 
 
Teológiai Kiskönyvtár, Kiegészítő 
füzetek 1. 
Róma, 1981. 

Az itt közölt tanulmányok 4 
szempontból vizsgálják a 
kisközösségek problémáit: 
Az első a tér dimenziójában 
mozog: mint világjelenséget írja le 
a kisközösségek alakulását. 
A munka második része az idő 
dimenziójában vizsgálja a 
közösségeket, harmadik része 
néhány szaktudomány fényével 
világít rá a kisközösség mivoltára. 
Az utolsó közlemény a gyakorlat 
szempontjával ellenpontozza az 
elméleti tanulmányokat. 

 

 

Sorszám Könyv adatai (cím szerint) Röviden a tartalomról 

59. 

A közösség – A megbocsátás 
és az ünnep helye   
 
Jean VANIER  
 
 
 
 
 
 

„Ebben a könyvben a „közösség” 
szót lényegében azoknak a 
személyeknek a csoportjaira értem, 
akik elhagyták előző lakóhelyüket, 
hogy egy fedél alatt éljenek 
másokkal, személyes emberi 
kapcsolatokat létesítsenek 
egymással, új látásmódot 
alakítsanak ki az emberi 
személyről s annak kapcsolatáról 
embertársaival és istennel. … Ez a 
könyv főleg azoknak szól, akik 



 

 

 
 
Vigilia Kiadó, Budapest, 1995.  

közösségben élnek vagy akarnak 
élni, de sok megállapítása 
alkalmazható a családi életre is.” 
Jean Vanier 
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60. 

A szántóföldek már 
megérettek az aratásra – 
Egy új közösség szívében   
 
Efraim testvér  
Kiadó: Nyolc Boldogság Katolikus 
Közösség 
Péliföldi-Szentkereszt, 1992.  

A szerző ebben a könyvében a 
„Kései esők” című művét egészíti 
ki, amely a Júda Oroszlánja és 
Áldozati Bárány Közösség 
csodálatos megszületését tárta fel. 
Elérkezett a hálaadás és a kereszt 
ideje. A kimondhatatlant érintjük 
meg. Az első kötetet bővíti tehát ki 
és mélyíti el. 
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61. 

Kései esők - A Júda 
Oroszlánja és Áldozati 
Bárány Közösség születése  
 
Efraim testvér  
 
 
 
 
 
 
Kiadó: Nyolc Boldogság Katolikus 
Közösség 
Péliföldi-Szentkereszt, 1992. 

Jelen könyv nem számol be egy 
úgynevezett „újközösség” 
születéséről és első lépéseiről úgy, 
ahogyan azt egy történész vagy 
újságíró tenné. Efraim testvér 
tanúságot tesz. Könyvében 
megosztja velünk azt a belső 
élményt, amely a Júda Oroszlánja 
és Áldozati Bárány Közösség 
alapításának volt a kiindulópontja. 
Lelki utat tár elénk. Nem mint 
kívülálló számol be a történtekről, 
hanem mint közvetlen tanú és 
főszereplő. Igaz, közössége nem 
őtőle származik, hanem a 
Szentlélektől, ahogy ő magam is 
mondja, - de ő volt az eszköz. 
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62. 

Csontjaimba rekesztett tűz – 
Vallomások a Bibliáról  
 
 
 
Kiadja a magyar Bibliatársulat 
megbízásából a Magyarországi 
Református Egyház Kálvin János 
Kiadója, Budapest, 2019 
 
 
Megjelent a Magyar Bibliatársult 
alapításának 70. évfordulóján 
 

1949-ben, hetven évvel ezelőtt 
alakult meg a Magyar Bibliatanács, 
a Magyar Bibliatársulat lelki és 
szellemi elődje. E jubileum 
alkalmából jelent meg ez a kötet, 
amelyben tudósok és művészek, 
egyháziak és „világiak”, fiatalok és 
idősebbek, nők és férfiak vallanak 
a Bibliával kapcsolatos 
élményeikről, egy-egy őket 
megragadó és életformáló bibliai 
személyről, és persze önmagukról, 
belső hitküzdelmeikről. 
A „bizonyságtevők eme fellege” a 
könyv olvasása nyomán arra biztat 
minket is, hogy vállaljuk a hit 
harcát. 
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63. 

Evangelizáció – 211. kánon  
 
Jean-Francois CALLENS - 
DOUDOU 
 
Kiadja a Nyolc Boldogság 
Katolikus Közösség 
Homokkomárom, 1996 
 
Nyolc Boldogság Füzetek 3. 

„Ez a könyv olyan kötelességről 
beszél, ami alól hosszú időkön át 
fölmentettük a világi híveket és 
gyakran magunkat is, mondván, 
hogy mi nem vagyunk szektások, 
akik térítenek, tagokat toboroznak. 
Ez a könyv azoknak szól, akik 
felismerték, hogy keresztségükből 
fakadóan hivatásuk Jézus Krisztust 
vinni az emberekhez.” 
Varga László plébános 
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64. 

Miért szeressem Izraelt? 
 
Etienne RICHTER  
 
 
 
Kiadja a Nyolc Boldogság 
Katolikus Közösség 
Homokkomárom, 1997 
 
Nyolc Boldogság Füzetek 4.  

„Miért szeressem Izraelt? Mert 
Isten is nagyon szereti azt az 
Izraelt, aki naponta eléje áll a Tóra 
hűséges teljesítésével. 
Sokan próbálkoztak már azzal, 
hogy megoldást találjanak a 
kereszténység és zsidóság 
problémájára. Könyvünk nem 
kevesebbre vállalkozik, mint arra, 
hogy egy régóta sajgó sebet 
gyógyírral enyhítsen.” 
Dr. Várszegi Asztrik O.S.B. 
főapát-pöspök  
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65. 

Evangelii gaudium 
Ferenc pápa Az evangélium öröme 
kezdetű apostoli buzdítása 
 
Kiadja: Szent István Társulat az 
Apostoli Szentszék Könyvkiadója 
Budapest 2014 

A püspököknek, a papoknak és 
diakónusoknak, az Istennek 
szentelt személyeknek és a világi 
híveknek. 
Az Evangélium hirdetéséről a mai 
világban.  
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66. 

A Katolikus Egyház 
Katekizmusa 
 
Kiadja: Szent István Társulat az 
Apostoli Szentszék Könyvkiadója 
Budapest 1994 

A Római Katolikus Egyház 
hivatalos tanítása. 
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67. 

Striciből evangélista  
 
Jan ERIKSEN  
 
Street Ministries International 
Jan és Barbara Eriksen  

A norvég Jan Eriksen mintegy tíz 
évvel a megtérése után beszámol a 
stricik és drogok világában telt 
múltjáról. 
Élettörténete éppoly drámai, mint 
az Istennel való találkozása volt. 
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68. 

Életre születtünk 
 
 
Írta és összeállította: 
FAÁGHY Richárd  
 
 
 
 
Szent Gellért Kiadó és Nyomda 

Imák, elmélkedések, gondolatok 
lelki adoptálók számára. 
„Jól tudjuk, hogy bátortalan anyák 
ezrei tépelődnek azon, világra 
szüljék-e a bennük fejlődésnek 
indult gyermeket. Mások már 
döntöttek: egy vagy két nap múlva 
felkeresik a klinikát, hogy 
megölessék gyermeküket… Ki 
győzi meg a félénkeket? Ki tartja 
vissza a már elszántakat?” 
Pavel Milcarek  
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69. 

Tűz, Élő Forrás, Szeretet – 
Szentlélek imafüzet 
 
Szerkesztette és válogatta: 
KATONA István és FELLEGI Béla 
 
 
 
Új Ember füzetek 7. 

„A Szentlélek a legnagyobb 
ajándék! De hogyan lehet elnyerni? 
Mit kell tennie érte az embernek? 
Jézus azt mondta: „várakozzatok 
az Atya ígéretére” (ApCsel 1,4). 
Ez a kis könyvecske segítséget 
nyújt ahhoz, hogy a szentek, 
teológusok imáján keresztül 
közelebb jusson az olvasó a 
Szentlélek titkához és merje hívni 
Őt az egyház imájával: Jöjj 
Szentlélek Isten …” Katona István 
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70. 

A belső szabadság – A hit, a 
remény és a szeretet ereje 
 
 
P. JACQUES Philippe 
 
 
 
Nyolc Boldogság Katolikus 
Közösség 
Homokkomárom, 2005 

„Célom egyszerű: alapvető 
fontosságúnak tartom, hogy 
minden keresztény tudatosítsa 
megában: akár a legmostohább 
körülmények között is megmarad a 
lelkében egy kis helye a 
szabadságnak, amelyet nem vehet 
el tőle senki, mert forrása és záloga 
maga Isten. Ha nem jutunk el 
eddig a felfedezésig, életünk 
szegényes marad, és sohasem 
fogjuk megízlelni a valódi 
boldogságot.” a Szerző 
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71. 

Szabadíts meg! – Gyógyító és 
szabadító imák 
 
 
 
Don Gabriele AMORTH és az Ihtys 
Kiadó gondozásában  

Gyógyító és szabadító imáknak 
magyar nyelvterületen talán az 
eddigi legátfogóbb gyűjteménye. 
„Az itt javasolt imádságok 
hatékonysága arra a hitre vezethető 
vissza, amellyel alázattal fordulunk 
az Atyához, a Szent Szűzhöz, az 
angyalokhoz és a szentekhez.” 
Don Gabriele Amorth 
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72. 

Te érted, amit olvasol? 
Bibliai elmélkedések – János 
evangéliuma 1. rész 
 
 
SZILÁGYI László  
 
 
 
 
 
 
 
Kiadja: Missio Alapítvány, 
Nagyvárad, 2013 

„Szilágyi László háromgyerekes 
családapa, végzettségét tekintve 
mérnök és hitoktató. Akolitusként 
szolgál az egyházban, és fontos 
szerepet játszik annak 
újraevangelizálásában. 
Ez a könyv nem kommentár, nem 
teológiai tanulmány, hanem egy 
olyan ember gondolatai, akit 
megszólított az Ige. 
Érezni lehet az egész könyvben a 
Szentlélek jelenlétét, új 
gondolatokat és meglátásokat nyit, 
amin keresztül jobban 
megismerem az Igét. Én, mint 
igehirdető pap, sokat tanultam 
belőle, és ezt el merem mondani 
bárkinek.” Németh László atya, ny. 
plébános 
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73. 

Te érted, amit olvasol? 
Bibliai elmélkedések – Szent 
János evangéliuma 2. rész 
 
 
SZILÁGYI László  
 
 

„Szilágyi László háromgyerekes 
családapa, végzettségét tekintve 
mérnök és hitoktató. Akolitusként 
szolgál az egyházban, és fontos 
szerepet játszik annak 
újraevangelizálásában. 
Ez a könyv nem kommentár, nem 
teológiai tanulmány, hanem egy 
olyan ember gondolatai, akit 
megszólított az Ige. 



 

 

 
 
 
 
 
Kiadja: Missio Alapítvány, 
Nagyvárad, 2013 

Érezni lehet az egész könyvben a 
Szentlélek jelenlétét, új 
gondolatokat és meglátásokat nyit, 
amin keresztül jobban 
megismerem az Igét. Én, mint 
igehirdető pap, sokat tanultam 
belőle, és ezt el merem mondani 
bárkinek.” Németh László atya, ny. 
plébános 
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74. 

Te érted, amit olvasol? 
Bibliai elmélkedések – János 
evangéliuma 3. rész 
 
 
SZILÁGYI László  
 
 
 
 
 
 
 
Kiadja: Missio Alapítvány, 
Nagyvárad, 2014 

„Szilágyi László háromgyerekes 
családapa, végzettségét tekintve 
mérnök és hitoktató. Akolitusként 
szolgál az egyházban, és fontos 
szerepet játszik annak 
újraevangelizálásában. 
Ez a könyv nem kommentár, nem 
teológiai tanulmány, hanem egy 
olyan ember gondolatai, akit 
megszólított az Ige. 
Érezni lehet az egész könyvben a 
Szentlélek jelenlétét, új 
gondolatokat és meglátásokat nyit, 
amin keresztül jobban 
megismerem az Igét. Én, mint 
igehirdető pap, sokat tanultam 
belőle, és ezt el merem mondani 
bárkinek.” Németh László atya, ny. 
plébános 
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75. 

Te érted, amit olvasol? 
Bibliai elmélkedések – Szent 
János evangéliuma 4. rész 
 
 
SZILÁGYI László  
 
 
 

„Szilágyi László háromgyerekes 
családapa, végzettségét tekintve 
mérnök és hitoktató. Akolitusként 
szolgál az egyházban, és fontos 
szerepet játszik annak 
újraevangelizálásában. 
Ez a könyv nem kommentár, nem 
teológiai tanulmány, hanem egy 
olyan ember gondolatai, akit 
megszólított az Ige. 
Érezni lehet az egész könyvben a 
Szentlélek jelenlétét, új 



 

 

 
 
 
 
Kiadja: Missio Alapítvány, 
Nagyvárad, 2014 

gondolatokat és meglátásokat nyit, 
amin keresztül jobban 
megismerem az Igét. Én, mint 
igehirdető pap, sokat tanultam 
belőle, és ezt el merem mondani 
bárkinek.” Németh László atya, ny. 
plébános 
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76. 

Dávid győzelmének titka – 
Gyógyulás az elutasítottságból  
 
 
EBERLEIN Éva - SZILÁGYI László  
 
Kiadja: Missio Alapítvány, 
Nagyvárad, 2018  

„Dávid élete szép példa arra, mi 
minden lehet akadálya annak, hogy 
Isten terve megvalósuljon 
életünkben. Életének eseményei 
közül egy-egy is bőven elég, hogy 
valakinek az élete zátonyra fusson. 
Dávid mégis győztesen került ki 
ezekből a helyzetekből. Hogyan? 
Nos, erről szól ez az írás.” 
dr. Marik József  
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77. 

Te érted, amit olvasol? – 
Bibliai elmélkedések, A 
Teremtés könyve I. rész 
 
 
SZILÁGYI László 
 
 
 
 
Kiadja: Missio Alapítvány, 
Nagyvárad, 2014 

„Amikor először hallottam 
Szilágyi Lászlót beszélni Isten 
szeretetéről, azt éreztem, hogy ez 
az ember személyes kapcsolatban 
áll Teremtőnkkel, és épp ezért 
minden szava a kinyilatkoztatás 
erejével hatott rám. Azóta is a 
leghitelesebb világi szentírás-
magyarázók egyike számomra. 
Olyan karizmatikus személy, aki 
családjában, mindennapjaiban, 
akolitusi szolgálatában is az Úr 
Jézus tanújaként igyekszik élni a 
Szentlélek indításaira figyelve.” 
Fülöp László, segédlelkész 
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78. 

Te érted, amit olvasol? – 
Bibliai elmélkedések, A 
Teremtés könyve II. rész 
 
 
SZILÁGYI László 
 
 
 
 
Kiadja: Missio Alapítvány, 
Nagyvárad, 2014 

„Amikor először hallottam 
Szilágyi Lászlót beszélni Isten 
szeretetéről, azt éreztem, hogy ez 
az ember személyes kapcsolatban 
áll Teremtőnkkel, és épp ezért 
minden szava a kinyilatkoztatás 
erejével hatott rám. Azóta is a 
leghitelesebb világi szentírás-
magyarázók egyike számomra. 
Olyan karizmatikus személy, aki 
családjában, mindennapjaiban, 
akolitusi szolgálatában is az Úr 
Jézus tanújaként igyekszik élni a 
Szentlélek indításaira figyelve.” 
Fülöp László, segédlelkész 
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79. 

Az Isteni Szeretet kiáradása 
 
Sr. Regina M. COLLINS 
 
Zarándok Könyvkiadó 
Nagyvárad, 2003 

Tartalom: 
1. Isten szeretete 
2. Az Atya áldása 
3. Jézus megváltó ereje 
4. A Szentlélek, Isten ereje 
5. Mária, Királynőnk 
6. Guadalupe Csodája 
7. Az imádság hatalma 
8. A győzelem dicsősége 
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80. 

Do yuo understand what you 
read? Biblical Meditations – 
The Gospel of John, 1. 
 
SZILÁGYI László 
 
Published by the Missio 
Foundation, Oradea, 2014  
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81. 

The outpouring of Divine 
love  
 
Sr. Regina M. COLLINS 
 
Isteni Szeretet Közösség, 
Törökbálint  
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82. 

Misszió a városért – 
Katekézis a Szent István-
bazilikában 
 
ERDŐ Péter bíboros 
 
Városmisszió Budapest 2007 – Új 
Ember Kiadó 

• Mit jelent hinni? 
• A Hiszekegy 
• A liturgia és a szentségek 
• A keresztény beavatás 

szentségei 
• A küldetés szentségei 
• A keresztény erkölcs – élet 

a Szentlélekben 
• A Tízparancsolat  
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83. 

Gyerekek Bibliája 
 
Michael C. ARMOUR – FORD. 
 
Easten European Mission - 2019 

Ószövetségi és Újszövetség-i 
történetek gyerekeknek, színes 
képekkel illusztrálva.  
A könyv keresztények 
adományainak köszönhetően 
ingyenes kiadvány.  
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84. 

Miért fontos Izrael fizikai és 
szellemi helyreállítása? 
 
Eyal FRIEDMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadó: Dálnoki Média Kft., 
Budapest 

Eyal Friedman Jeruzsálemben 
született, felmenői között 
magyarországi zsidók is vannak. 
Apai ágon nagyszülei Budapestről 
és Marosvásárhelyről származnak, 
és a Soá előtt települtek ki 
Izraelbe. 
27 évesen adta át életét Jesuának, 
Izrael Messiásának.  
Ez a könyv egy tanításának 
nyomtatásban megjelent változata, 
minek az elején részletesen leírja 
saját életútját, megtérésének 
történetét. 
„Megtérésem után sokszor 
előfordult velem, hogy mentem az 
utcán, és láttam hasonló korú 
fiatalokat, mint én. Feltettem 
magamnak és az Úrnak is a 
kérdést, hogy miért velem történt 
meg mindez? Miért nem velük? 
Időbe telt, amíg megértettem a 
Bibliában lévő első zsenge 
képét....” 
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85. 

Az olajfa misztériuma – 
Zsidók és a nemzetek 
egyesítése Krisztus 
visszajövetelére  
 
Johannes FICHTENBAUER  
 
 
 
 
 
 
 
 
Magyar Kiadó: Segítség az Élethez 
Alapítvány, TJCII Magyarország  

A szerző 1956-ban született 
Bécsben. Katolikus teológiát 
végzett, jelenleg Christoph 
Schönborn bíboros vezető 
diakónusa a bécsi Római Katolikus 
Érsekségen. Feladatai közé tartozik 
az állandó diakónusok képzése, és 
az ökumenikus ügyek 
előmozdítása. 
 
A tartalomból: 
• Miért is törődnénk Izraellel? 
• Minden áldás Izraelen keresztül 

érkezik 
• A behelyettesítés története 
• A feltámadás csodája – A mai 

messiáshívő zsidó mozgalom 
• Katolikus dialógus a 

messiáshívő zsidókkal 

 



 

 

Sorszám Könyv adatai (cím szerint) Röviden a tartalomról 

86. 

A vér Istenhez kiált 
 
M. Basilea SCHLINK  
 
 
 
 
 
 
Kiadja: Pro Planta 3M Bt., 
Budapest 
Készült: Szent Gellért Kiadó és 
Nyomda  
 

Basilea anya imája 1955. 
februárjában: 

„Vég nélkül kiált, kiált a vér 
kezeinkről, 

A nagy bűn Izraellel szemben. 
Nem tűnt el, senki sem mondhatja 

ki, 
Mily óriási hegynyi ez a teher. 
Hajoljunk meg mélyen, vessük 

magunkat lábai elé, 
Annak, akit halálra kínoztunk. 

Bár jóvátehetnénk, ami gonoszat 
elkövettünk, 

És szerethetnénk az Úr népét!” 
 

„Izráel, mint égő tűz helyzetetett a 
szívembe, egy érte való zokogás.” 
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87. 

Az adakozás öröme  
 
TAKÁCS Péter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadja: dr. Takács Péter, 
Szekszárd, 2016. 

A szerző jogász, de hitoktatói 
végzettséget is szerzett. 
Feleségével és gyermekeikkel 
Szekszárdon élnek. Munkába 
állása óta támogatta anyagilag is az 
Egyházat. Isten szívére helyezte, 
hogy másokat is buzdítson erre. 
Ezért született meg ez a könyv. 
 
„Jobb adni, mint kapni? Jó dolog 
adakozni? Az adakozásból áldás 
fakad? Nem veszítek azzal, ha 
adok, sőt nyerek? Öröm tizedet 
fizetni? Adjak tizedet? Miért? 
Kinek? Ez katolikus dolog? Mit 
tanít a Szentírás és a Katolikus 
Egyház az adakozásról?” 
 
Ezekkel a témákkal foglakozik a 
könyv, sok tanúságtétellel 
fűszerezve. 
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88. 

Mária, Urunk Jézus 
Édesanyja  
 
M. Basilea SCHLINK  
 
 
 
Kiadja: Pro Planta 3M Bt., 
Budapest 

Basilea Schlink az Evangéliumi 
Mária-Nővériség megalapítója. 
 
Ebben a könyvében rövid és 
egyszerű elmélkedésekben 
eleveníti fel azokat a bibliai 
helyeket, amelyekben Máriával 
találkozunk. 
Mária életének felidézésével 
Basilea anya, Jézus megalkuvás 
nélküli követésére hív bennünket. 
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89. 

Pathmos szigetén  
 
M. Basilea SCHLINK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadja: Pro Planta 3M Bt., 
Budapest 

Basilea anya számára a Pathmos 
szigeti tartózkodása előtti esztendő 
tele volt idegőrlő belső 
vívódásokkal...: hogyan lehet az, 
hogy a világ bűnbe, gyűlöletbe, 
igazságtalanságba... merült – és 
Isten nem avatkozik közbe? Miért 
hallgat? Miért nem állítja le a 
gonoszt? Naplójába ezt írta: 
„A „Miért?” kérdése a földre 
sújtott. Úgy tűnt, semminek sincs 
értelme.” 
Végül azonban Isten reménysége 
megvilágította ösvényét.  
Ekkor hívta el őt Isten Pathmos 
szigetére. Ez a könyv az ottani 
tapasztalatairól szól.  
„Isten, mielőtt közel jönne, úgy 
tűnik, hogy messze űz minket 
jelenlététől. Mielőtt 
kinyilatkoztatná önmagát, 
elrejtőzik előlünk.” 
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90. 

Rózsafüzér Imakönyv  
 
JÁNOSSY Gábor (szerk.) 
 
Kiadja: Stella Maris Alapítvány, 
Budapest, 2004. 

Ez az imakönyv a rózsafüzér 
imádkozásának erejét mutatja be. 
 
Ismerteti a rózsafüzér 
imádkozásának módját, énekeket, 
elmélkedéseket és különféle egyéb 
kötött imádságokat is tartalmaz. 
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91. 

Depresszió... 
 
Jean VANIER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadja: Bárka Alapítvány 
Készült: Szent Gellért Kiadó és 
Nyomda 

Andrzej Kostecki OP előszavából: 
„Jean Vanier (egykori katonatiszt, 
filozófus, végül a Bárka közösség 
alapítója, amelyben egészséges 
emberek osztják meg életüket 
értelmi fogyatékosokkal) számára 
ismerős és közel áll hozzá az 
emberek közötti viszonyok, 
érzelmek, depressziós vagy 
agresszív állapotok világa. ... Jean 
Vanier-val való barátságom 
alapján mondhatom, hogy a könyv, 
amellyel Jean hozzánk jön, a 
hosszú éveken át az elesett és a 
társadalom peremére taszított 
emberek közösségében folytatott 
élet és munka konkrét 
tapasztalatából született meg. ... 
a könyv lapjai mégis optimizmust 
sugároznak: a depresszióval lehet 
küzdeni... és le lehet győzni!” 
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92. 

Isten szent maradéka 
 
Basilea Schlink Anyának 1986 
júniusában a Kánaán-barátok 
ünnepén elhangzott beszédei  
 
 
M Basilea SCHLINK  
 
 
 
 
Kiadja: id. Nagy Perge Zoltán, 
Budapest  

„Isten teljességre, tökéletességre 
hív minket. Ki képes felfogni ezt a 
kijelentést: Jézushoz leszünk 
hasonlatosak, mégpedig úgy, hogy 
Ő lesz az első a testvérek között, és 
mi Hozzá, testvérünkhöz fogunk 
tartozni! 
... 
Jézus áldozata túl hatalmas ahhoz, 
hogy csak „félmunkát” végezzen 
rajtunk. Nem félig, hanem valóban, 
egészen megváltott emberré tesz.  
Nemcsak arról a tökéletességről van 
szó, amely életünk végén fog rajtunk 
kiábrázolódni, hanem vannak kisebb 
részei, állomásai ennek a 
folyamatnak...” 
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93. 

Soha ne hagyjátok el a hit 
útját! 
 
Az Istentő függő élet hitünk 
megvallása  
 
M. Basilea SCHLINK  
 
 
Kiadja: Pro Planta 3M Bt., 
Budapest, 2019. 

„El sem lehet képzelni annak 
örömét, amikor a mi Mennyei 
Édesatyánkra való teljes 
ráhagyatkozásban élünk, feltétel 
nélkül bízva benne a nyomorúság 
és a szükség közepette.” 
 
„Sose felejtsük el, hogy Mennyei 
Édesatyánk mindig a legjobbat 
készítette el az övéi számára... 
Alapvető fontosságú, hogy életünk 
olvasztótengelyében átmenjünk a 
megtisztulási folyamaton.” 
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94. 

Imafalat építeni  
Közbenjárói Kézikönyv  
 
M. Basilea SCHLINK  
 
Kiadja: Pro Planta 3M Bt., 
Budapest, 2013. 

• Dániel: az imádság embere 
• Őrállóként a bástyán – 

nemzetünkért 
• Védelem egy egyre démonibbá váló 

korszakban 
• Az áldásmondás szolgálata 
• Adjatok dicsőséget Istennek! 
 
 
Konkrét imatémákkal és énekekkel. 
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95. 

A dicsőítésben rejlő erő  
Hogyan forradalmasítja a 
dicsőítés lelki dinamikája az 
emberek életét? 
 
Merlin CAROTHERS  
 
 
 
 
 
Kiadja: Marana Tha 2000 
Alapítvány, Budapest, 2014. 
(3. kiadás) 

„A dicsőítésnek és az imának az a 
formája, amely a 
legközvetlenebbül ismeri el, hogy 
Isten az Isten... dicsőíti Őt azért, 
mert van... a dicsőítő ima által a 
Lélek azért csatlakozik lelkünkhöz, 
hogy tanúságot tegyen arról, hogy 
Isten gyermekei vagyunk.” 
(Katolikus Egyház Katekizmusa) 
 
Ennek a könyvnek a segítségével sok 
keresztény találta meg hitének új 
dinamizmusát. „Ajánlom 
mindazoknak, akik nem tudnak 
kilépni a csalódások és fájdalmak 
nyomasztó szorításából.” Katona 
István atya  
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96. 

Alijah – A visszatérés csodája  
 
Johannes BARTHEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadja: Ebenezer Operation 
Exodus Magyarország Egyesület  
 

Kihozlak benneteket a népek közül, 
összegyűjtelek az országokból, és 
beviszlek benneteket a saját 
földetekre. – Ez 36,24 
 
„A Bibliában sok konkrét próféciát 
találunk Izraelnek saját országába 
való összegyűjtéséről. A Szentírás 
számos olyan példaképet állít elénk 
a nemzsidó népek soraiból, akik 
támogatva és áldva, Izrael népe 
mellett álltak. Ezeket a 
példaképeket szeretnénk mi is, 
bibliahű keresztények követni, hogy 
részesei lehessünk a 
világtörténelem egyik legnagyobb 
csodájának, és betöltsük azt a 
szerepünket, amit Isten kigondolt 
számunkra.” 

 


